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Babos ételek fõzõinek - FELHÍVÁS
Szemétszedési akció!
Részönkormányzati költségvetés 2008.

Május havi programjaink
Ebben a hónapban bõségesen a programválaszték Balfon. Itt most
csak tájékoztató jelleggel soroljuk fel az eseményeket, de kérjük
figyeljék az adott rendezvény elõtt legalább egy héttel megjelenõ
plakátokat, esetenként szórólapokat. Természetes ezek a programok
a megfelelõ idõben Balf honlapján is részletesen olvashatók.
Április 30-án, szerdán este – ezúttal mûsor nélkül – a kultúrház elõtt a
Sportkörfelállítjaafalumájusfáját.(Programmajdamájusfakitáncoló rendezvényen
lesz,mertezúttalmásnap, május 1-én acsapatbajnokimérkõzéstjátszikvidéken.)
Május 3-án délelõtt 9 órától kb. 15 óráig Májusfa Kupa nõi labdarúgó
torna lesz a kisbalfi sportpályán a Balfi SE szervezésében.
Május 3-án, szombaton 17 órakor nyílik a József A. Mûvelõdési
Házban Mesterhármas címmel Szepes Gyula, Szepes Péter és ifj.
Szepes Gyula kiállítása. Megnyitja prof. dr. Losonczy Miklós
mûvészettörténész, közremûködik H.Nagy Cecília – vers, Csabai
László vibrafon, borok és mûvészet – Weninger Pince.
Május 11-én vasárnap délelõtt 8-12 óráig (ld. felhívásunkat is a
6.oldalon) SZEMÉTSZEDÉSI akció.
Május 17-én szombaton 9-17 óra között Világörökségi Nap a
kultúrházban.
Május 23-24-25. Nemzetközi Holocaust Konferencia, állandó kiállítás
nyitó a kultúrházban és emlékpark átadás.(A szervezõk a változás jogát fenntartják!)
Május 30. 19. óra Májusfa kitáncolási mûsor és SPORTBÁL a
kultúrházban.
Figyeljék a plakátokat! Részvételükre minden program esetében számítunk!
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Részönkormányzati hírek
A Sopron-Balf Településrészi Önkormányzat április 16-án, 19 órakor tartotta rendes ülését, Kocsis
János elnök távollétében Foki Gábor elnökhelyettes vezette az ülést. A Soproni Polgármesteri
Hivatal részérõl megjelent Horváthné, Seregély Jolán osztályvezetõ, Palotai György osztályvezetõ,
akik a napirendi pontokhoz adott tájékoztatással segítették a munkát, valamint megjelent Farkas
Gábor rendõr alezredes, a soproni kapitányságvezetõ, aki felvilágosításokat adott a hármas napirendi
ponthoz és válaszolt felvetõdõ helyi kérdésekre (pl. parkolási gondok, balesetveszély a gyógyfürdõ
környékén).
A testület a következõ napirendi pontokat tárgyalta és szavazta meg. Ezek közül most csak azokra
térünk ki, amik településünket közvetlenül is érintik.
1. Elõterjesztés a Pro Kultúra KHT-vel kapcsolatos tulajdonosi döntésekrõl.
2. Elõterjesztes Sopron MJ. Város Önkormányzata közterület használatáról szóló módosításról.
(Ennek lényege, hogy bizonyos, elsõsorban vendéglátás céljára bérelt közterületek – teraszok
- használati díja 2008. május 1-tõl jelentõs mértékben csökken.)
3. Beszámoló Sopron MJ. Város és vonzáskörzete közrend- és közbiztonsági helyzetérõl, a
tervezett intézkedésekrõl. (ld. fentebb)
4. Elõterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendõ
térítési díjakról.
5. Sopron MJ. Város Önkormányzatának 2007. évi zárszámadási rendelettervezete. (A
zárszámadási adatokból kiderül, hogy a város pénzügyi egyensúlya javult.)
6. Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata 2008. évi költségvetésének felosztása:
A rendelkezésre álló 2,5 M forintot a testület a következõképpen osztotta fel:
Szerb Antal és Holocaust emlékhely kialakításához hozzájárulás
Ft (Itt kell megjegyezni, hogy Sopronkõhida Részönkormányzata is hozzájárult
150.000.- Ft-tal költségvetésébõl a programhoz. Köszönet érte!)
200.000.Magyar Kultúra Napja rendezvény támogatása
50.000.BBB Rendezvény költségei
161.000.Balfi SE támogatása
300.000.Balfi Hírek támogatása
300.000.Májusfa ünnepség
50.000.Dirty Dance gyermektáncosainak ruhapénz hozzáj.
50.000.Balfi Kulturális Egyesület támogatása
100.000.Üdvözlõtáblák újrafestése
10.000.Bor- és Babfesztivál támogatása
200.000.X. Szüreti Napok támogatása
600.000.Idõsek Napja támogatása
100.000.Temetõi Koncert támogatása
20.000.Karácsonyi programok
100.000.Balfi Kórus támogatása
30.000.Tartalék:
230.000.Tájékoztatásul:
1./Az elmúlt részönkormányzati ülésen Ambrus Csaba képviselõ felvetette a reggel 7 órakor induló
14-es járat zsúfoltságát, valamint a Pet-Pack Kft. részérõl Gyetvai János termelési igazgató úr a
mûszakváltás idejére kérte, hogy a 6, illetve a 18 órás busz többet várakozzon a Balfi palackozó
megállóban. Horváthné Seregély Jolán városgazdálkodási osztályvezetõ írásban felkérte a Volán
személyszállítási igazgatóját, hogy a menetrend módosítás javaslatot dolgozzák ki.
2./ Korábbi ülésein a részönkormányzat lakossági panaszok nyomán a játszótéren lévõ (a
szomszédos telekrõl átszökõ) baromfiak tartását kétszer is kifogásolta. A városgazdálkodási
osztályvezetõ további intézkedésre az ügyet az érintett ügyfél értesítése mellett - az Igazgatási
Osztály hatáskörébe utalta.

dr.Pintér György állatorvos legközelebbi fogadóórája
a kultúrházban május 14. szerda, 17 óra
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A mentõalapítványról

Beszélgetés Lükõ Péterrel
A tíz éves soproni Mentõalapítványról beszélgettünk Lükõ
Péterrel mentõtiszttel, az alapítvány titkárával abból az
alkalomból, hogy ismét sikeres akciót tudhatnak maguk mögött.
A forgalomból kivont egy- és kétforintosok gyûjtése nyomán 107.870.- Ft-ot gyûjtöttek össze. Nem
kis büszkeséggel mondja az –egyébként Balfon élõ - alapítványi titkár, hogy a fenti összeg
egyharmada, kb. 30-35 ezer forint a balfi Kisboltban elhelyezett perselyben gyûlt össze.
- Mi is ez a Mentõalapítvány, milyen céllal jött létre?
- Az alapítvány létrejöttének célja ellensúlyozni, vagy legalábbis kiegészíteni a szûkös állami
forrásokat. A mai napig is ez a fõ célunk. Hogy csak a közelmúltról beszéljek, 5,5 millió forintból
vásároltunk mentéstechnikai, biztonságtechnikai és az autók biztonságos közlekedését szolgáló
eszközöket, ezek közül legjelentõsebb egy lélegeztetõgép volt, az autókat felszereltük központi
zárral, vásároltunk a gépkocsikhoz a téli-nyárinál sokkal biztonságosabb téligumi garnitúrát.
- Mindezt mibõl?
- A gyûjtéseken, akciókon kívül számítunk évente a környéken élõk adóinak 1 %-ra, de mivel
szorosan együttmûködünk és támogatjuk a Lövõi Mentõszolgálatot, az ebben a körzetben
élõkre is alapozunk.
- A hosszútávú célok?
- Tudjuk, álmodozni szabad… Persze azt is, hogy amit erõsen szeretnénk, elõbb-utóbb
megvalósul. Nagy, több éves terveink közé tartozik egy eredeti, gyári mentõautó megvásárlása.
Ebbõl a budapesti Gyermekmentõ Szolgálatnak van egy. De az ára meghaladja a 20 millió
forintot, tehát várni és dolgozni kell.
- Ejtsünk még néhány szót a Soproni Mentõszolgálat munkájáról…
- Végre új és korszerû mentõállomáson dolgozhatunk, ezért is nem örültünk igazán, amikor a
diszpécserközpont Gyõrbe került, így ide érkeznek és innen kapjuk mi is a soproni riasztásokat.
Sajnos, tkommunikációs infrastruktúránk nem tart lépést a fejlõdéssel, meg aztán a helyismeret
is fontos. Bár mostanra „belerázódtunk”, nem kell mondanom, hogy mit jelenthet mentés
esetén akár néhány perc veszteség is. Sopronban egyébként hétköznap négy, hétvégén és
éjszaka két mentõkocsi áll szolgálatban, ebbõl egy esetkocsi, amin magam is dolgozom. A
betegszállítás privatizációjával a futott kilométerek száma mintegy 1/3 résszel csökkent, ezért
elmondható, hogy a jelenleg általában elég a rendelkezésre álló gépkocsi.
- Önt halkszavú, szerény fiatalembernek ismertem meg. Mondana magáról néhány szót?
- Mint említettem, családommal Balfon élek. Szerencsés embernek mondhatom magam, mert
munkám egyben a hobbym is (a vonatok mellett). Szeretek és remélem, tudok is segíteni.
Egyébként jövõ héten leszek 30 éves és ebbõl az alkalomból – családom ajándékaként –
Rómába utazhatok, teljesül egy régi vágyam.
- Jó feltöltõdést az “örök városban”, és természetesen sok sikert és boldogságot kívánunk nem
csak a születésnapon de az elkövetkezõ évtizedekben is, magánéletben, munkában egyaránt.
(hl)

Balfi Hírek 9. éve
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a lakosság szolgálatában

Csanádi Imre
Májusdicsérõ
Május,
mosolygó,
békák torkát
megoldó.
Gyöngyvirág-nyitogató,
cserebogár-zúgató.
Röptetsz
madarat,
meghozod
a nyarat,
fészekalja
fecskét,
fára cseresznyét.

Május
Pünkösd hava
Tavaszutó
Ígéret hava

Május 1. A munka ünnepe
A május elsejére virradó éjszaka állított májusfa a természet újjászületésének jelképe. A májusfát a
fiúk ajándékba is szokták adni kedvesüknek. Hajnalban, titokban, a kiszemelt lány háza elé állították
a feldíszített fát. Ezért a májusfát hajnalfának is nevezik. Tájanként más-más szokás fûzõdik e jeles
naphoz. Május elseje a munka ünnepe is, melynek hagyománya van. A majális, mint szabadtéri
mulatság, már több száz éve ismert. A majálisozók az erdõszéli lacikonyhán ettek-ittak. A felnõttek
vidám énekszóval, zenével, tánccal ünnepeltek, a gyerekeknek pedig érdekes vetélkedõkkel, mókás
játékkal telt el a nap.
Május elsõ vasárnapja: Anyák napja
Május 4. A magyar tûzoltók napja
Szent Flórián a tûzoltók és más tûzzel dolgozó mesterek – pl. kovácsok, fazekasok, pékek –
védõszentje. A hiedelem szerint megóvja a házat a pusztító tûztõl.
Május 10. A madarak és fák napja, A mentõk napja Magyarországon
Május 11-12. Pünkösd
A húsvétot követõ ötvenedik napon van pünkösd ünnepe, az egyház születésének napja. A Biblia
szerint Jézus mennybemenetele után édesanyja – Szûz Mária -, az apostolok, és Jézus tanítványai
együtt voltak, amikor a Szentlélek leszállt közéjük. Lángnyelvek jelentek meg a levegõben, amelyek
szétoszlottak felettük és leszálltak mindegyikükre. A Jeruzsálemben tartózkodó sokféle nyelvet
beszélõ emberek meglepõdve vették észre, hogy amit az apostolok beszélnek, ki-ki a maga nyelvén
érti. Szent Péter beszédének hatására sokan megtértek, kereszténnyé, hívõ emberré lettek. Õk
alapították meg az elsõ keresztény gyülekezetet. Pünkösd a nyár kezdetének ünnepe is. Egyes
vidékeken e napon a hagyomány szerint ügyességi versenyekkel választanak pünkösdi királyt és
királynét.
Május 12-13-14. Szervác, Pongrác, Bonifác napja
Ezt az idõszakot a fagyosszentek napjainak nevezik. Évszázados megfigyelés és tapasztalat szerint
ugyanis ilyenkor a levegõ erõsen lehûl, és a meleg napok után fagyok jöhetnek. Ezért sok helyen az
uborkát, a babot, a paradicsomot és a paprikát a fagyosszentek után ültetik, nehogy elfagyjanak a
palánták.
Május 22. Ikrek hava
Május 25. Orbán napja
Orbán a szõlõtermelõk, a kádárok, a kocsmárosok védõszentje. A néphagyomány õt is a
fagyosszentek közé sorolja. Úgy tartják, az Orbán-napi hideg a szõlõnek árt leginkább. A bortermelõ
falvak lakói tõle várták a szõlõhegy védelmét és a bõ termést.
Az idõjárással kapcsolatos népi megfigyelések, mondások:
- Májusi esõ aranyat ér.
- Májusi meleg esõ sok termés, hideg esõ rossz vendég.
- Száraz május, száraz esztendõ.
- Sok bort hoz a három ’ác (Szervác, Pongrác, Bonifác), ha felhõt egyiken se látsz.
(Zsuzsa)
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A
rendelkezõ
nyilatkozatot
vágja ki
az
újságból
és adja le
a leírtak
szerint!
Itt levágandó

Figyelem!
Kedves Balfiak! Kedves Balfot Szeretõ Polgárok!
A Balf Alapítvány azzal a tiszteletteljes kéréssel fordul Önökhöz, hogy
a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan személyi jövedelemadójuk
1%-át az Alapítvány számára szíveskedjenek felajánlani. A közhasznú
alapítvány munkássága már ismert mindnyájuk elõtt. Nincs olyan
megmozdulás vagy rendezvény településünkön, amiben ne mûködnénk
közre, nem vennénk ki részünket akár anyagiakban, akár tevõlegesen.
Többek között, hogy ezt az újságot Önök havi rendszerességgel
ingyenesen kézhezkapják, az is nagy részben az alapítványi
támogatásnak köszönhetõ. Kérjük, ezért ne feledkezzenek meg rólunk
és adják le ki-ki munkahelyén
vagy az önadózók
jövedelembevallásukhoz csatolják azt a már kitöltött szelvényt, amit a
Balfi Hírekbõl is kivághatnak. Ld. fent.
Köszönettel a Balf Alapítvány Kuratóriumának nevében:
Foki Gábor elnök

Bezárt a Tavaszi Tárlat
A Soproni Képzõmûvészeti Társaság Tavaszi Tárlatát április 15-én láthatta utoljára a közönség.
A színvonalas – a kiállítás gyûjteményes jellegébõl következõen változatos technikával és
változatos, mûvészenként különbözõ felfogású - anyagot mintegy háromszáz nézõ látta. A
kiállító mûvészek között voltak Balfon is „ismerõsök”, akiknek korábban már volt itt önálló tárlata,
és számos olyan alkotó, akit a következõkben látunk szívesen. A Társaság ajándékaként a
kultúrház elõterében látható képgyûjteményünk újabb szép darabbal szaporodott: újdonságként
Triller Wiegisser Éva: Fertõdi kastély c. nagyméretû akvarellje látható.
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2008-ban is az összevont adóalapját terhelõ, kedvezményekkel
csökkentett és befizetett adója 2x1 százalékáról rendelkezhet. Az
egyik 1 százalékot a külön törvényben meghatározott alapítvány,
társadalmi szervezet vagy külön nevesített intézmény, elkülönített
alap javára juttathatja.
A másik 1 százalékot valamely bíróság által bejegyzett egyház vagy
a 2006. évi költségvetési törvényben meghatározott kiemelt
elõirányzat javára adományozhatja.
A lezárt borítékot a 2007. évrõl szóló személyi jövedelemadó
bevallásával együtt, azzal egy borítékban küldje meg az
adóhivatalnak. Ha adójának 2x1 százalékáról rendelkezik, akkor
mindkét nyilatkozatot egy borítékba tegye bele.
Ha az Ön 2007. évi személyi jövedelemadóját a munkáltatója
számolja el, akkor a nyilatkozatát tartalmazó lezárt, a szükséges
adatokkal ellátott borítékot 2008. május 20-áig a munkáltatójának
adja át, aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt
továbbítja az adóhivatalnak. Ebben az esetben a borítékot a
ragasztott felületére árnyúlóan saját kezûleg írja alá!

1
%

Itt levágandó!

A Föld
Április 22-én
ünnepeltük a
Föld napját.
Ebbõl az
alkalomból
közöljük -nagyiversét és
az alábbi
felhívást.
„Ha szúrja a szemét
az a sok szemét…
akkor szedjük össze
Pünkösd idején!”

Gyermek volt õ is egykoron,
Mint csecsemõ puha karodon.
Egyszerû és ártatlan,
Szende és pártatlan.
Szemében ragyogott az ég,
De õ nem tudta még,
Hogy miért teremtõdék…
Tenger vizében tükröt talált,
S szép arcát látva
Gyönyörködött tovább.
Nap nap után jött,
S õ csak ragyogott,
Mert úgy érezte a hetediken
értelmet kapott.
Ezredévek jöttek és mentek,
Homokórák peregtek,
Melyek lassan jártak,

S idõt adtak minden
Megújulásnak.
De az órák már régen
Nem homokkal járnak,
Nem adnak idõt
Sem fának, sem virágnak.
Értelem! Kinek ember a neved
Ne pusztítsd kedves gyermekedet.
Vigyázz rá, hisz õ a miénk
S mint minden gyermek
Vágyik szeretõ kezedért.
Kongnak a harangok
S dõlnek a fák.
Mereven néz e pusztuló világ.
Halála halált hoz reánk.
Ember! A Föld szeretetért kiált!

(nagyi)

Figyelem!

A Castanea Egyesület és az Önkormányzat támogatásával

május 11-én Pünkösd vasárnap 8-12 óra között

SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓT
hirdetünk.
Találkozás reggel 8 órakor a gólyafészeknél. (Fertõ u. sarok) Kesztyût , mindenki hozzon
magával, konténereket, szállítóeszközöket, mûanyagzsákokat biztosít a szervezõk biztosítanak.
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S p o r t h í r e k
03.30.
Balfi SE – Répcevis 1:1
Tartalék: 2:3
04.06.
Sarród – Balfi SE 1:3
Tartalék: 0:3
04.13.
Balfi SE – Zsira 4:0

Góllövõ: Horváth P.

Góllövõk: Bognár Attila 2, Katona János

Góllövõk: Bognár Attila, Bognár G,2.
Horváth Zsolt

Tartalék: 2:0
04.20.
Iván – Balfi SE 1:2

Góllövõk: Horváth Gábor, Rudolf Balázs

Bognár Sándor elnök értékelése az eddigi teljesítményrõl:
Az eddig eltelt hét mérkõzésen a megszerzett 19 pont várakozáson felüli, amihez gratulálok a
játékosoknak. A tartalék csapat teljesítménye is jónak mondható és nagyon meg vagyok elégedve
a hozzáállásukkal.
Várunk minden kedves szurkolónkat mérkõzésinkre,a Májusfa Kupára és a Májusfa-kitáncolásra
és S p o r t b á l r a !

Csigi

Receptsarok

4 tojás sárgáját 17 dkg cukorral, 2 evõkanál vízzel jól kikeverünk,
16 dkg lisztbe 1 csg sütõport jól elkeverünk, a masszába tesszük,
majd a felvert tojások fehérjét is belekeverjük.
Krém: 3 dl tejbõl, 1 csg. puncspuding porból és 1 egész tojásból sûrû krémet fõzünk.15 dkg margarint
15 dkg cukorra és 1 csomag vaníliáscukorral habosra keverünk, majd a kihûlt krémhez adjuk. A
tészta tetejére kenjük, majd csokimázzal leöntjük.
(Varga Endréné receptje)

Költészet Napja 2008.
Balfon a költészet napjának hetében mindig sok a feladat. Idén sem volt ez másként, hiszen április
8-án, kedden Huszár László beszélgetett a Várkerület Galériában költészetérõl Fejér Zoltán
festõmûvésszel, aki értõ és mûvészetszeretõ házigazda módjára kalauzolta a közönséget a versek
között. A mûsorban közremûködött H. Nagy Cecília versmondó, Füzi Edit kulturális menedzser,
Szabó Katalin és Török Bernadett, mindnyájan a szerzõtõl mondtak verseket.
Április 10-én egy kis balfi csapat tett eleget a nagycenki felkérésnek, az iskola aulájában saját
verseibõl olvasott fel Kincses Ferencné valamint Huszár László, H. Nagy Cecília és Keméndy Kitti
pedig versmondásával köszöntötte a közönséget, más elõadók és meghívott költõk társaságában.
Április 11-én került sor a 13. Balfi Versünnepre a kultúrházban, „A múzsák randevúja” címmel. Valódi
randevú volt ez, hiszen a Balfi Színjátszókör néhány tagjának ( Cserna Szilveszter, H. Nagy Cecília,
Kincses Ferencné, Makk Józsefné, Mihalik Tamás) elõadásában elhangzott verseket testvérmúzsák
ölelték körül: hallhattuk az Art Líra Együttest megzenésített versekkel, majd láthattuk a színpadon a
Sopron Táncegyüttest, nekik a talpalávalót Fajkusz Attila és zenekara húzta, és nem utolsósorban
a falakon közben a Soproni Képzõmûvészeti Társaság Tavaszi Tárlatának anyagában
gyönyörködhettünk.
A korai kezdés miatt idén talán a Balfon megszokottnál kissé kevesebben voltak, de így is jól sikerült
– igaz kissé „maratonira” sikeredett ünnep volt.
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Ökölvívó gála

Faragó Bearix
világbajnok!
A fõmérkõzés Lovasberényben Faragó Beatrix és
Insperger Gabriella összecsapása volt. St. Martin
élõben játszotta Bea bevonuló zenéjét a színpadon.
A 10 menetes mérkõzés végig nagy iramban zajlott,
mindkét bokszoló nagyon felkészülten érkezett. Faragó
Bea irányította az összes menetet, a közönség állva
szurkolta végig a mérkõzést.
A tízedik menet végén KOKO emelte fel a kezét az
egyhangú pontozással gyõzedelmeskedõ Faragó
Beatrixnak, aki immár a WIBC profi ökölvívó
világbajnoka. Mi, balfiak is gratulálunk!
(a www.xlsport.hu nyomán)

Ebek harmincadja…

FELHÍVÁS
Babos ételek fõzõi,
nagyrabecsült lányok,
asszonyok!
Június 21-én, szombaton kerül sor
ismét a Balfi Bor- és Babfesztiválra.
Arra kérjük azokat a lányokat és
asszonyokat, akik évek óta
készítenek babos ételeket erre az
alkalomra – és azokat is, akik most
elsõ ízben vállalkoznának erre, hogy jöjjenek el egy elõzetes
megbeszélésre a kultúrházba május
14-én, szerdán 18, 30-kor. Korábbi
finomságaikat még egyszer is
köszönjük, és részvételükre feltétlen
számítunk.

Az eb sem kerülhet erre a sorsra. Korábban
már írtunk balfi kutyatartók szokásairól, a
temetõ környékén csatangoló, korántsem
kóbor, gondozott, jóltáplált állatok kapcsán.
De
ismét
többen
panaszkodtak
szerkesztõségünkben a sok szabadon
kószáló kutya miatt, újabban a Bozi utca
környékérõl is. Egyszerûen félnek, fõként
kisgyermekkel, mert a nagytestû kutyák
sokak számára még akkor is ijesztõek, ha
semmiféle támadási szándékot nem
mutatnak.(Szerencsére…) Mégegyszer
hangsúlyozottan azt kell mondani, hogy nem
kóbor kutyákról van szó! Egyszerûen a nyitva
maradt kapu, a rossz kerítés, a póráz nélküli
sétáltatás okozza az ijedelmet, azaz az
emberi figyelmetlenség.
Kérünk minden felelõs állattartót, jobban
figyeljen oda, hiszen Micimackó nyomán már
tudhatjuk: amit megszelíditettünk, azért
felelõsséggel tartozunk. A megszökött kutya
nem csak riadalmat, de akár komoly
közlekedési balesetet is okozhat, legyen
bármilyen barátságos vagy veszélytelen.

Készült Sopron MJ. Város Önkormányzata, Sopron-Balf Településrészi Önkormányzata, a Balf Alapítvány, valamint a Balfi
Vendégvárók Egyesületének támogatásával,a soproni Szoc. Foglalkoztató Nyomdájában 400 példányban
Nyilvántartási szám: 2.9.1/ 464-1/2005
Felelõs szerkesztõ: Huszár László
Postacím: 9494 Balf, Fertõ u. 8. e-mail: balfihirek@freemail.hu, ideiglenes honlap: www.gportal.hu/balf
Tel: 06/20 – 587-3439 ( naponta 18 óra után hívható)
Lapzárta minden tárgyhó 20-án.
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